
ن بالله : أعوذ القارئ يطان م م الش م الرجي ه بس ن الل م: الرحم الرحي
وقابببل الذنب غافر العليم العزيز الله من الكتاب تنزيل (( حم
مببا المصببير إليببه هببو إل إله ل الطول ذي العقاب شديد التوب
فببي تقلبهببم يغببررك فل كفروا الذين إل الله آيات في يجادل
) .) البلد
الللله العالمين, وصلى رب لله الرحيم, الحمد الرحمن الله : بسم الشيخ
يللوم إلللى بإحسللان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم
أنهيناها.  سبق، ما فوائد على تكلمنا أننا أظن الدين،

آية  البسملة)) الرحيم الرحمن الله (( بسموتعالى:  تبارك الله قال
مللن ول قبلهللا الللتي السللورة من ليست مستقلة، وجل عز الله كتاب من

واحللدة سللورة إل السللور ابتللداء فللي بها يؤتى بعدها, ولكن التي السورة
أنلله وسلللم وآله عليه الله صلى النبي عن يرد لم براءة, فإنه سورة وهي
بسللملة بللدون عنهللم الللله رضللي الصحابة تركها بسملة, ولهذا فيها جعل
أنهللا قيللل ما وأما وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن ذلك ثبوت لعدم

هللو هللذا باطللل, ليللس قللول فللإنه بالسلليف نزلللت لنهللا بسملة بل تركت
عللى السليف أن غنيملة, ومعللوم فلإنه رحملة كان إذا السبب, والسيف

كمللا البسللملة وجللل, ثللم عللز الللله كلمللة إعلء بلله يقصللد رحمللة الكفللار
ومجللرور, جللار فاعللل, لكنهللا اسللم ول فعللل فيهللا ليللس جملة تشاهدون
وموصوف.  إليه, وصفة ومضاف ومضاف

لفللظ إليلله اسللم, والمضللاف اسللم, والمضللاف الباء, والمجرور هو الجار
المتعلللق الرحيم, فأين الرحمن وهو الله, وصفة وهو الجللة, وموصوف

النللاظم قللال كمللا متعلللق من له لبد ظرف أو ومجرور جار لكل لبد لنه
الجمل:  ناظم
 مرتقي نحو معناه أو بفعل      التعلق من للجار " لبد

"  ولعل أيضا والكاف ومن كالباء   عمل له زائد كل واستثنى
يقللال: إن مللا الرحيللم, أحسللن الرحمن الله بسم ؟ البسملة متعلق فأين

نريللد الن أجله, فنحن من بالبسملة ابتدأ لما مناسب متأخر فعل متعلقها
نقللول نتوضللأ أن أقللرأ, نريللد الللله بسللم تقللديره المتعلللق نقللول نقرأ أن

أذبللح, الللله باسللم التقللدير نقللول نذبللح أن أتوضأ, نريد الله باسم التقدير
الفعلل, وإنملا هللو العملل فللي الصل لن فاعل اسم ل فعل قدرناه وإنما

لوجهين:  متأخرا قدرناه
إذا الحصللر, لنللك الله, والثاني: إفادة باسم بالبداءة الول: التيمن الوجه



أن الحصللر, إذ علللى دليل ذلللك كللان المعمللول وقللدمت العامللل أخللرت
الحصللر, يفيد التأخير حقه ما تقديم أن هي البلغة في المعروفة القاعدة

إن قلللت لللو المقصود, مثل على أدل لنه به ابتدأ لما مناسبا قدرناه وإنما
فعل نقللدره قلنللا شلليء, فللإذا بأي ابتدأ لكن ابتدأ, صح الله باسم التقدير

مللا أن المقصللود, ومعلللوم علللى أدل ذلك صار به ابتدئ لما مناسبا خاصا
هللذه إعللراب هللو المللراد, هللذا فللي أبيللن كللان المقصللود علللى أدل كللان

البسملة. 
للعملوم, فللإنه مضللاف مفللرد مضللاف, وكللل مفللرد اسللم فإن معناها أما

) فلللإن) تحصوها ل الله نعمة تعدوا (( وإن:  تعالى الله قول أرأيتم
تحصللى, الواحدة النعمة واحدة, لن نعمة ليست لكن مضاف مفرد نعمة
المفلرد كلان العبلد, إذا عللى به الله أنعم ما كل فتشمل كثيرة نعم لكنها

؟ الرحيللم الرحمللن الللله قولنللا: بسللم معنللى فمللا العمللوم يفيد المضاف
أنللت اسم, فتكللون وكذا, بكل كذا أفعل الله أسماء من اسم بكل معناها

من بسملت الذي الفعل هذا على الله أسماء من اسم بكل مستعينا الن
لن الرتفللاع, وذلللك وهللو السللمو مللن مشللتق إنه فقيل اسم أجله, وأما

العلمللة, وهللي السللمة من مشتق أنه ويبينه, وقيل المسمى يرفع السم
فللي علمتهللم ) أي) وجببوههم فببي (( سيماهم:  تعللالى الللله قللال

غيره.  من ويميزه مسماه يعين فالسم كان وجوههم, وأيا
بعللدد محصورة غير التوحيد في علينا مر كما وتعالى سبحانه الله وأسماء

بببه سميت لك هو اسم بكل ( أسألكالصحيح:  الحديث في جاء كما
أو خلقببك مببن أحببدا علمتببه أو كتابببك فببي أنزلتببه أو نفسببك

الللذات على علم فهو الله وأما )؛ عندك الغيب علم في به استأثرت
أعرف " وهوالنحويون:  وتعالى, قال سبحانه الله وهو العلية المقدسة

تعرفون كما المعارف رتبوا العلم, وقد هذا المعارف أعرف"  المعارف
تحتملل ل إذ أعرفهلا هلو العللم هلذا العلم, لكلن ثم الضمير أعرفها بأن

فيه.  المشاركة يمكن المعارف من فيه, وغيره المشاركة
الرحمللة علللى دال الللله أسللماء من اسم  فهو)) (( الرحمنقوله:  وأما

تقللع الللتي الرحمللة علللى دال لللله أسللماء مللن اسللم والرحيللم الواسللعة؛
ف, والرحيلم بالفعل, فالرحمن يرحلم, رحملان أنله للفعلل, يعنلي للوص

علللى الدللللة هو بينهما الجمع فائدة بينهما, فإن الجمع فائدة تبين وبذلك
يللدل فعلن  لن)), (( الرحمببنقللوله:  في وذلك واسعة الله رحمة أن

أشللبهها, وأمللا ومللا وريللان شللبعان تقللول والسللعة, كمللا المتلء علللى



اللله قللدر ملن إلللى الرحمة إيصال الفعل, أي باعتبار  فهو)) (( الرحيم
يرحمه.  أن

كالتسللمية الحللل فللي شللرطا أحيانللا تكون أنها أحكام: منها لها والبسملة
تللرك لللو إنلله حللتى لحلها شرط الذبيحة على التسمية الذبيحة, فإن على

فللي كمللا شللرطا ل واجبة تكون الذبيحة, وقد تحل لم نسيانا ولو التسمية
ليست ولكنها واجبة الوضوء في التسمية العلماء, فإن بعض عند الوضوء
فللي مسللتحبة تكللون وضوءه, وقد صح نسيانا تركها لو للصحة, إذ شرطا

يبببدئ ل شببأن ذي أمببر ( كلالحديث:  في جاء كما شأن ذي أمر كل
شللأن ذي يعنللي)  بال ذي أمر ( كل أو: ) أبتر فهو الله باسم فيه
النللبي كللان البركة, ولهذا منزوع أبتر, أي فهو الله ببسم فيه يبدئ ل مهم

وغيرهللم, الملللوك إلللى المكاتبللات فللي بهللا يبتللدئ وسلم عليه الله صلى
مببن (( إنهالكريللم:  القللرآن فللي جللاء كمللا قبللله مللن النبيللاء وكللذلك

وأتوني علي تعلوا أل الرحيم الرحمن الله باسم وإنه سليمان
)  ) مسلمين

حرفيللن مللن مكونللة كلمللة ) هللذه) (( حم:  وتعللالى تبللارك الله قال ثم
بلفظهمللا, فل ل باسللمهما بها ننطق والميم, ولهذا الحاء هجائيين مهملين

ا ميلم نقلول: حلاء نقلول: حلم, بلل مهما, فهم مهملن حرفلان إذن باس
  ؟ معنى الحرفين لهذين الناس, فهل كلم منهما يتركب هجائيان

أراد, هللل مللاذا ندري ما  يعني" به بمراده أعلم " اللهالمؤلف:  يقول
؟ مللاذا أم معينا معنى أراد وهل ؟ معنى إثبات يرد لم أم معنى إثبات أراد

الهجائية الحروف من كغيره التفويض هذا من نفوض, فموقفنا أننا المهم
العربي باللسان القرآن كون مقتضى السور, ولكن بعض بها ابتدأت التي

بللأنه نجزم معنى, يعني لهما ليس مهملن هجائيان حرفان أنهما نقول أن
تجعللل ل العربيللة العربيللة, واللغللة باللغللة نللزل القرآن لهما, لن معنى ل

فللي المفسللرين إمللام مجاهللد عللن مروي معنى, وهذا الهجائية للحروف
الببروح به (( نزل:  قال تعالى الله لن الحق التابعين, وهو زمن زمانه

). ) مبين عربي بلسان المنذرين من لتكون قلبك على المين
معنللى للله ليللس مللا القللرآن فللي أن القللول هذا على قائل: يرد قال فإن

الجللواب فائللدة, قلنللا لهللا ليس مقطعة حروف هو فائدة, وإنما له وليس
أي لمعنللى ل لمغللزى بللذلك تكلللم وتعالى سبحانه الله أن اليراد هذا عن

لللم العللرب البلغللاء أيهللا أعجزكم الذي القرآن هذا أن بالغة, وهي لحكمة
منهللا تركبللون الللتي بللالحروف أتللى بللل حروف من جديد بشيء أتى يكن



مثللل تكللون حللتى الحللروف صف عن أعجزكم, عجزتم ذلك ومع كلمكم
مللن الكلمات هذه معنى عن فعجزكم ذلك عن عجزتم كنتم القرآن, فإذا

شلليخ وارتضللاه تفسلليره فللي الزمخشللري ذكللره الللذي أولى, وهللذا باب
أن تقليللدا, المهللم أو ابتللداء إمللا أيضا وذكره الله رحمه تيمية ابن السلم

التحللدي لتمللام أنزلهللا تعللالى الله أن وهو المحققين عند الصواب هو هذا
بعضله, وأيلدوا بمثلل أو القلرآن بمثل يأتوا أن عجزوا الذين البلغاء لهؤلء
بعللدها ذكللر إل هجائيللة بحللروف سورة يبتدأ لم تعالى الله بأن هذا قولهم
نادرا.   إل القرآن

المللراد يعنللي" )) القبرآن الكتباب " (( تنزيلوجل:  عز الله قال ثم
أل فيلله تكللون أن يحتمللل جنللس اسم الكتاب أن القرآن, مع هنا بالكتاب
لن المؤلللف إليلله ذهللب مللا الظللاهر كتللاب, ولكللن كللل فيشللمل للجنس

عنللد مللن المكذبين على نزل الذي القرآن هذا كون تقرير بذلك المقصود
وجل,  عز الله

يحتاج مبتدأ, والمبتدأ أنها  أي)) (( تنزيلقوله:   يريد" " مبتدأوقوله: 
" (( مببنالمفسللر:  قللال  ولهللذا)) الله (( منقوله:  خبر, والخبر إلى
غيره.  من ل الله من الكتاب  تنزيل" )) خبره الله

ذو  العزيللز" )) بخلقببه (( العليببم ملكببه " في قللال: )) (( العزيز
وعللزة القدر أقسام: عزة ثلثة إلى تنقسم الله عزة أن سبق العزة, وقد

اء موضلع كلل فلي كلذلك المتناع, وهلو وعزة القهر هلو فهلذا العزيلز ج
وعزة القهر وعزة القدر أقسام: عزة ثلثة عزة, والعزة ذو أنه معناه, أي

القهللر عللزة وسلليادة, وأمللا شرف ذو أنه فمعناها القدر عزة أما المتناع؛
عن امتناع ذو أنه فمعناه المتناع عزة وسلطان, وأما غلبة ذو أنه فمعناها

وبيللان الثلثللة المعللاني هللذه على الستشهاد سبق وعيب, وقد نقص كل
قصور  فيه" ملكه )) في " (( العزيزالمؤلف:  قول فيكون اشتقاقها؛

لكم.  ذكرنا ما فقط, والصواب الغالب بمعنى جعله لنه
الللله العلللم, وعلللم ذو أي  والعليللم" )) قببال: " بخلقببه (( العليببم

تعللالى الللله مقدارا, علم ول آخرا ول أول ل بمحدود ليس وتعالى سبحانه
جهللل, علللم يسللبقه لم أي أزلي تعالى الله شيء, علم لكل شامل واسع

شللامل واسللع تعللالى الله علم نسيان, فصار يلحقه ل أي أبدي تعالى الله
شامل أنه أي الماضي, وكيفا وفي المستقبل في أي زمنا وكيفا, أي زمنا
يعلم.   أن شأنه من ما لكل

(( شديد )) لهم التوب (( وقابل )) للمؤمنين الذنب " (( غافر



مع الستر هو  الغفر)) الذنب (( غافر قوله: " )) للكافرين العقاب
السللهام, لتقللاء الحللرب عنللد الرأس على يوضع ما المغفر الوقاية, ومنه

والوقايللة, والللذنب السللتر بيللن جللامع فهللو سللاتر المغفللر أن ترون وكما
سللاتره أي الللذنب غللافر عصى, ومعنى إذا الرجل المعصية, يقال: أذنب

واضللح, لن نظللر فيلله"  " للمؤمنينالمؤلللف:  عنلله, وقللول المتجاوز
: وتعللالى تبللارك الله المؤمنين, قال وغير للمؤمنين شامل الذنب مغفرة
) فهللو) سببلف قببد مببا لهببم يغفر ينتهوا إن كفروا للذين (( قل

)) التوب (( وقابلالمغفرة,  وسأل الله إلى تاب من لكل الذنب غافر
الرجللوع بمعنللى توبته, والتوب الله قبل الله إلى تاب من أن معناها قابله
" : " لهم المؤلللف طللاعته, وقللال إلللى معصلليته من وجل عز الله إلى
المللؤمنين مللن مقبولللة فالتوبة بصحيح ليس أيضا للمؤمنين, وهذا ؟ لمن

تببابوا (( فإنالمشللركين:  عللن وتعللالى تبللارك الللله والكللافرين, قللال
تعللالى ) وقال) الدين في فإخوانكم الزكا ة وآتوا الصل ة وأقاموا

مما:  نن إإ ةة ((  مب وو نت ملببى ال إه مع نلبب من ال إذي نلبب من إل ةلببو مم وع مء مي سسببو ةة ال ملبب مها مج نم إب ةثبب
من ةبو ةتو ون مي ةب إم إري مك مق إئ مل وو ةأ ةب مف ةتو ةه مي نل وم ال إه وي مل من مع مكببا ةه مو نلبب ممببا ال إلي مع
مما إكي إت مح مس وي مل ةة مو مب وو نت من ال إذي نل من إل ةلببو مم وع إت مي مئا يي نسبب نتببى ال مذا مح مر إإ مضبب مح

ةم ةه مد مح ةت مأ وو مم ول مل ا يني مقا ةت إإ وب من ةت من مول ال إذي نل من ا ةتو ةمو وم مي ةه رر مو نفا ةك

من] قال: (( 18: ) [النساء) ةتو ةمو وم مي ةه رر مو نفا ذلللك قبل تابوا لو )) إذن ةك
ذللك تخصليص من الله رحمه المؤلف إليه ذهب ما أن بهذا لقبلت, فتبين

قصورا, طيب.  يعتبر بالمؤمنين
فالمصللدر فاعل, إذن اسم قابل ؟ التوب أو قابل أيهما"  " مصدرقال: 

التوب, نعم.  هو
خللص كللأنه الللله رحملله  المؤلللف" )) للكافرين العقاب " (( شديد

العقاب شدة  لن)) العقاب (( شديدلقوله:  بالمؤمنين والقابل الغافر
الللله صللفة ذكللر هنا المقصود لن نظرا هذا في للكافرين, ولكن هي إنما

غللافر كللونه في الفضل والعدل, بين الفضل بين جمع أنه وتعالى سبحانه
العقللاب شللدة العقاب, لن  شديد كونه في التوب, والعدل وقابل الذنب

مللن أن لنللا وبيللن أخبرنللا الللله أن إذ عدل استحقها لمن وجل عز الله من
عليلله توعللد مللا النسللان فعللل الشللديدة, فللإذا بالعقوبللة عللاقبه كذا فعل

بلله للله الللله معاملللة فتكون هذا لنفسه اختار الذي فهو الشديدة بالعقوبة
عدل.  تكون
عللن عدل لماذا مشدده أي التفسير لهذا  انتبهوا" مشدده : " أيوقوله



الصفات ينفون لنهم نعم ؟ العقاب شديد نفسه أنه تفيد التي الية ظاهر
كلم علللى الن وجل, فلننظر عز الله عن بائن فعل الشاعرة, والتشديد

تللأتي فعيل هل فنقول نطالب أن مشدد, ولنا بمعنى شديد تكون المؤلف
أتي نعلم الجواب ؟ مفعل بمعنى اعر: كقلول مفعلل بمعنلى فعيلل ت الش

 هجوع وأصحابي يؤرقني    السميع الداعي ريحانة أمن
أنللام فل يسللمعه, يللؤرقني الللذي المسللمع, الللداعي بمعنللى هنللا السميع

أي المؤلللف علللى اعللتراض ل اللفظ حيث نائمون, فمن هجوع وأصحابي
فللي وارد ذلللك لن عليلله اعللتراض ل مفعللل بمعنللى فعيل جعله حيث من

(( شديدقوله:  ظاهر لن نظر فيه المعنى حيث من العربية, لكن اللغة
العقللاب كللان كللذلك, فللإذا وهللو شللديد عقللابه نفسلله هو  أنه)) العقاب

مللأخوذ أيضللا, والعقللاب شللديدا عوقب من ألم اللم يكون أن لزم شديدا
العمللل, تعقللب لنها عقابا المجازاة المجازاة, وسميت وهي المعاقبة من

يسر.   فيما ل يسوء فيما غالبا تذكر لكنها
صللاحب,  ذي: بمعنللى)) المصببير إليببه هببو إل إله ل الطول (( ذي
الخمسللة, السللماء مللن لنهللا الكسللرة عللن نيابللة باليللاء مجللرورة وهللي

تبللارك الللله الطللول, قللال  هذا" الواسع النعام " أييقول:  والطول
المحصببنات ينكببح أن طببول منكببم يسببتطع لم (( ومن:  وتعالى

أن الغنللى تمام الواسع, ومن الغنى هو فالطول أخره ) إلى) المؤمنات
)) الطببول (( ذي الغنى واسع منعم وتعالى سبحانه منعما, والله يكون

الصببفات, هببذه مببن بكببل الببدوام علببى موصببوف قال: " وهو
صللفات عللدة  فيلله" كببالخير ة للتعريببف منهببا المشببتق فإضافة
 كللم)) الطببول ذي العقبباب شديد التوب وقابل الذنب (( غافر

غير صاحب  بمعنى)) (( ذي فإن مشتقة غير أربعة, الخيرة هذه ؟ هذه
غافر التوب قابل العقاب شديد قبلها ما بمشتق, أما مؤولة لكنها مشتقة
بهلا يلراد ل الصللفات هللذه الله رحمه المؤلف مشتقة, وجعل فهي الذنب
هللذا فللي مللا يخفللى فقط, ول للتعريف ولكنها منه المشتق المعنى إثبات
كيللف ؟ التعريللف لمجللرد المشللتق نجعللل التام, كيف القصور من الكلم
أن ول غللافر أنلله ل وجل عز بالله التعريف بذلك المراد الذنب غافر نقول
الللله كلم نفسللر أن يصللح ول جدا قاصر فهو ؟ العقاب شديد أنه ول قابل

مقصللودة, صللفة وهللو الغفر من مشتق غافر نقول الكلم, بل بهذا تعالى
شللديد وفللي التللوب قابللل فللي نقول التعريف, وكذلك بها المقصود ليس

هببذه مببن بكببل الببدوام علببى " موصوفالمؤلللف:  وقول العقاب؛



غللافر قلت إذا الفعال, لنك صفات إثبات من هربا ذلك  قال" الصفات
بالمشيئة.  يتعلق فعل صفة صارت يغفر بمعنى
تعللالى الللله يوصللف أن يمتنللع المتكلميللن مللن وغيرهللم الشللاعرة وعنللد

الحللدوث, علللى يللدل الفعللل لن قللالوا ؟ يمكن, لمللاذا ل فعل هو بوصف
لنللا سبق لحادث, وقد إل الحدوث يكون القديم, ل في يكون ل والحدوث

صللفات من صفتان وقابل غافر أن إذن القول, فالصواب هذا بطلن بيان
لن الفعللال صللفات مللن صللفة أيضللا فهللي العقللاب شللديد الفعال, وأما

أن أي الموصللوف إلللى الصللفة إضافة باب من شديد, فهو عقابه التقدير
فللإذا الطول ذي الفعلية, وأما الصفات من سبق كما فتكون شديد عقابه

إنهللا قلنللا الللذات, وإذا صللفات مللن فهللي الواسع الغنى ذي معناه إن قلنا
الفعال.  صفات من فهي الواسع النعام بمعنى

وخللبر, مبتدأ من مكونة خبرية  الجملة" )) المرجع المصير " (( إليه
التخصلليص أفللاد الخللبر قللدم مقللدم, وإذا ؟ مللؤخر أو مقللدم فيهللا والخبر

بقللوله: المللراد المرجع, وهللل وحده, المصير الله إلى إليه: أي والحصر؛
الموت بعد المصير إليه أو شيء كل في المرجع  أي)) المصير (( إليه

بيللن الحكللم فللي المرجللع شلليء, فللإليه كللل فللي المصللير إليه الجواب ؟
المللوت, إليلله بعللد المرجللع المللور, إليلله تللدبير فللي المرجع الناس, إليه

والببباطن والظبباهر والخببر الول (( هوشلليء,  كللل فللي المرجع
إن غللد إلللى اليللة فوائللد علللى الكلم ونؤجل))  عليم شيء بكل وهو
. تعالى الله شاء

... فعل صفة شديد أن : ذكرنا الطالب
الللله, يعنللي لفعل فعل, صفة صفة هي لفعله, ما صفة هي  ل...:  الشيخ
وجل.  عز الله عن منفصل شيئا مشدد جعلها شديد, وهو العقاب نفس

فللي هللذه المقطعللة الحروف  في نقول ما فيك الله بارك : شيخ الطالب
أقسام: القسللم أربعة القرآن أن عباس ابن قال فيما تدخل السور أوائل
؟ الله إل يعلمه ل ما أنه الرابع
رجحنللا الللذي القللول علللى المؤلف, أمللا رأي على تدخل : ل, هذه الشيخ

لهللا ليللس أنه علمنا تحت يدخل مما معنى, يعني لها ليس أنه معلوم فإنه
معنى.  
...:  الطالب
تعللود يعنللي القللادر مثللل شللديدا, فهللي جللاعله أي مشدد : ل, لن الشيخ
الماتريديللة مللذهب علللى وتعود القدرة إلى الشاعرة مذهب على الصفة



الشاعرة. نعم بخلف والتكوين الخلق يثبتون الماتريدية الخلق, لن إلى
...:  الطالب
باسللم جللاءت وصللف, ولهللذا الللذنب أوصللاف, وغللافر : ل, هللذه الشلليخ

نعم.   المبالغة صيغة على اسمه هو الذي الغفور الفاعل, وجاء
...:  الطالب
الللله أسللماء بأن القول بين نجمع يقول: كيف ؟ السؤال : سمعتم الشيخ
تسعة لله ( إنوسلم:  عليه الله صلى النبي قول وبين تحصى ل تعالى

  ؟) الجنة دخل أحصاها من اسما وتسعين
كللان إذا ؟ ذلللك علللى أو ذلللك عللن نقول: الجللواب أن ذلك عن والجواب
وردا كلان ذللك, وإذا عللى الجلواب فقل مستفهما السائل مناقضلا أي م

علللى الرد مقام في ذلك عن الجواب يكون ولهذا ذلك؛ عن الجواب فقل
استرشللد, فللالن مللن جللواب في ذلك على عليك, والجواب اعترض من
ذلللك عللى ؟ ذلك عن أو ذلك على الجواب ال خ لسؤال بالنسبة نقول هل

ذلللك, عللن الجللواب قلنللا يعترض أن يريد واحد جاء لو للظن, وإل إحسانا
وسلللم عليلله الللله صلللى النبي كلم أن ذلك على الجواب فنقول الن أما

استأثرت ( أوقال:  أنه عنه ثبت قد كان أبدا, فإذا يتناقض ل الله ككلم
يمكللن ل مللا الللله أسللماء مللن أن  علمنللا) عنببدك الغيب علم في به

نعلملله, أن يمكللن ل بلله الله استأثر ما لن إدراكه يمكن إليه, ول الوصول
اسما وتسعين تسعة لله ( إنقوله:  معنى إن نقول أن يتعين فحينئذ

أحصاها من وتسعين تسعة أسمائه  أي: من) الجنة دخل أحصاها من
 وليسللت) ( اسما لكلمللة وصللفا أحصللاها من جملة الجنة, فتكون دخل
اسببما وتسعين تسعة لله ( إن معنى مستأنفة, تكون مستقلة جملة

منهللا اختر لكن أخرى أسماء الجنة, وله دخل أحصاها من بأن موصوفة) 
معناهللا هل إحصائها معنى الجنة, وما دخلت أحصيتها فإذا وتسعين تسعة

لللله والتعبللد ومعنللى لفظللا معرفتهللا هللو ل, إحصللائها ؟ لفظللا تقرأهللا أن
. نعم بمقتضاها تعالى لله والتعبد ومعناها لفظها معرفة بمقتضاها, أي

بالشللدة وصللفت الللتي هللي وكأنهللا النللار منه الله : شيخ, عقاب الطالب
؟ وتعالى سبحانه الله بها وصفنا فكيف
الضللرب, قللوي فلن قلللت إذا مثل العقللاب, أنللا شللديد نفسه : هو الشيخ
شللديد, الموصللوف منلله الواقللع قوي, العقاب منه الواقع هو ضربه يعني
آخللر, عنللدنا شلليء فهللذا بلله المعللاقب هو, أمللا عقابه شدة وجل عز الله

شخصللا عللاقبت العقللاب, فللإذا عليلله وارد ومعللاقب بلله ومعللاقب عقللاب



الللذي وصللفه فهللو الضارب ضرب به, وأما معاقب الضرب فهذا بالضرب
. عقابه هو

الرحيللم: الرحمللن الللله بسللم الرجيللم الشلليطان من بالله : أعوذ القارئ
وقابببل الذنب غافر العليم العزيز الله من الكتاب تنزيل (( حم
ل المصببير إليببه هببو إل إلببه ل الطببول ذي العقاب شديد التوب
فببي تقلبهببم يغببررك فل كفروا الذين إل الله آيات في يجادل
وت البلد مب نذ وم مك ةه مل وب ةم مق وو ةح مق ةب ةنو مزا وح مل ون موا وم إم إه إد وع وت مب نمبب مه سل مو ةكبب

ةة نم وم ةأ إه إل ةسو مر ةه إب ةذو ةخبب وأ مي ةلوا إل مد مجببا إل مو إطبب مبا ول ةضببوا إبا إح ود ةي إه إل نق إببب محبب ول ا
وم ةه ةت وذ مخ مأ مف مف ويب مك من مف إب مكببا مقبا مك إع إل مذ مكب وت مو نقبب ةة مح ممب إل مك مك يبب ملببى مر مع

من إذي نل ةروا ا مف وم مك ةه نن ةب مأ محا وص إر مأ ننا ] .6: ) [غافر) ال
وتعللالى: بسللم تبللارك الللله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
ومجللرور جللار البسللملة آخللره ) إلللى)  (( حببمالرحيللم:  الرحمللن الللله

شلليء بأي يعني ؟ متعلقها وموصوف, فأين وصفة إليه ومضاف ومضاف
مناسللب مللؤخر محللذوف بفعل متعلقة ؟ العراب جهة  ل, من... تعلقت

؟ المحللذوف هللذا تقللدر فكيللف أقللرأ أن أريد كنت إذا الن للمقام, طيب
باقرأ,  فأتى)) ربك باسم (( اقرأالكريم:  القرآن أقرأ, في الله باسم
؟ مرجوح أو صحيح تقديرهم هل أبتدئ قدروا الذين طيب

: ل,الطالب
 ؟ : لماذاالشيخ

 ...: الطالب
لكللن صللحيح تقديرهم للمقام, تمام مناسب بمعنى أنسب : ليكونالشيخ

؟ شلليء بللأي ابتدئ قلت إذا المقصود, لنك على أدل مناسبا الفعل كون
المقصود؛ على أدل صار ذلك أشبه وما أغتسل أتوضأ أقرأ قدرته إذا لكن
صللارت ابتللدئ الللله باسللم قلللت إذا أنللك لنا, وهو تبين آخر وجه أيضا فيه

البسللملة صللارت أقللرأ الللله باسللم قلللت فقط, إذا البتداء على البسملة
قلللت التعييللن, إذا مناسللبة مللن بكللثير أكللبر فائدة الفعل, وهذه كل على

الللله باسللم قلت فقط, إذا البتداء على البسملة صارت ابتدئ الله باسم
صللارت أتوضللأ الللله باسللم الفعل, وكللذلك كل على البسملة صارت أقرأ

الله باسم قلت إذا ما آخره, بخلف إلى أوله من الفعل كل على البسملة
فقط.  البتداء على تكون البسملة فإن ابتدئ
السللور مكيللة, وكللل هللي ؟ مدنيللة أو مكية غافر سورة هل : طيبالشيخ

عمران.  وآل البقرة إل مكية الهجاء بحروف المبتدئة



)) دينكم لكم أكملت (( اليوم إذن ؟ والمدني المكي هو : فماالشيخ
وملا مكلي فهللو الهجللرة قبلل نزل ما طيب ؟ عرفة يوم نزلت وهي مكية
بمكة.  نزل وإن حتى القوال أرجح هو مدني, هذا فهو بعدها نزل

؟ السللور بهللا تبدأ التي الهجائية الحروف في الراجح القول هو : ماالشيخ
أعلببم " اللهالمؤلللف:  قللال  تمللام... ؟  فيهللا الراجللح القللول إيش حم

 ؟ أرجح أنه نحن قلنا ما  لكن" بها بمراده
هجائيان. حرفان أنهما اللغة : مقتضىالطالب
لهللذا ترجيحنللا وجلله مللا ذاتهمللا, طيللب حللد في معنى لهما : وليسالشيخ
هللذه أن تقتضللي العللرب ولغللة العللرب بلغللة نللزل القرآن  أن... ؟ القول

 ؟ هو مغزى, ما لها أن ذكرنا معنى, لكن لها ليس الحروف


